
NIEUW VANAF 2019
• Structureel overleg tussen beheerders  

wabp, politie en gemeente over veiligheid in de wijk/kern;
• WhatsApp-Buurtpreventie en Burgernet naadloos op elkaar 

laten aansluiten;
• Doorontwikkeling wijkagenten in de wijk/aangifte thuis;
• Ontwikkelen en uitvoeren communicatiestrategie ter 

voorkoming van woninginbraak en -brand;
• Samen met de politie het toezicht organiseren op de 

registratie in het Digitaal Opkopersregister;
• Organiseren van lokale en/of wijkgerichte 

veiligheidsactiviteiten.

REGULIER
• Deelname aan Donkere Dagen Offensief;
• Faciliteren inwonersinitiatieven gericht op  

(WhatsApp)buurtpreventie;
• Brand- en inbraakpreventie bijeenkomsten per kern;
• Brand- en inbraakpreventie bijeenkomsten gericht op 

ouderen.

NIEUW VANAF 2019
• Ontwikkelen van een communicatiestrategie  

moet zorgen dat onze inwoners signalen van ondermijnende 
criminaliteit leren herkennen en bereid zijn deze signalen met de 
overheid te delen;

• In samenwerking met RIEC ON en politie opstellen van een 
ondermijningbeeld voor de gemeente;

• Beleid en gemeentelijke regelgeving actualiseren om  
ondermijnende criminaliteit aan te kunnen pakken;

• Ondermijning een vaste plek in de ambtelijke organisatie 
geven (meld-/coördinatiepunt);

• Informatiebijeenkomsten 'ondermijning' voor zowel mede-
werkers als bestuurders houden om awareness te creëren; 

• Inrichten van een intern informatieplein over ondermijning.

REGULIER
• Actueel houden van en uitvoering geven aan het  

Damoclesbeleid en het Hennepconvenant IJsselland;
• Actueel houden van de OOV app Staphorst;
• Actueel houden van het Bibob-beleid.

NIEUW VANAF 2019
• Uitvoering geven aan het plan van  

aanpak personen met verward gedrag en doorontwikkeling 
van de verschillende bouwstenen en processen;

• Invoeren van het model Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE);
• Implementatie van de nieuwe wet de WVGGZ.

REGULIER
• De integrale benadering waarbij overlastgevers en  

melders met elkaar in contact worden gebracht om  
samen afspraken te maken;

• Casusoverleggen in het Veiligheidshuis IJsselland;
• Platform alcohol en drugs.

NIEUW VANAF 2019
• Ontwikkelen herziening KVO op de  

bedrijventerreinen in Staphorst;
• Onderzoek uitvoeren naar de voor- en nadelen van 

strategische inzet cameratoezicht.

REGULIER
• Continueren Veilig Op Straat telefoon t.b.v.  

horeca Staphorst;
• Actueel houden van het evenementenbeleid.

NIEUW VANAF 2019
• Informatievoorziening  

bevolkingszorg op orde.

REGULIER
• Continueren samenwerking met de Veiligheidsregio en 

toetsen van de plannen en rapportages met het oog  
op lokale aspecten;

• Getraind en geoefend blijven in het kader van 
Bevolkingszorg;

• Wij werken samen aan het verkeersveiligheidsplan van de 
gemeente Staphorst;

• Wij werken samen met keten- en maatschappelijke  
partners aan een veilige jaarwisseling.W
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WAT WE METEN
• Aantal misdrijven (woningcriminaliteit) in gebiedsscan van politie;
• Dekkend netwerk WhatsApp-groepen, Buurtpreventie en Burgernet;
• Dekkend AED-hulpverleningsnetwerk;
• Handelaren van tweedehands goederen (opkopers) houden 

een digitaal register bij om heling te voorkomen;
• Aantal woningbranden in de gemeente;
• Overlastmeldingen in de wijk.

WAT WE ERVAREN
• Inwoners ervaren een veilige woon- en leef klimaat;
• Inwoners hebben het gevoel dat hun aangifte en melding 

serieus wordt genomen;
• Inwoners hebben het gevoel dat de pakkans toeneemt 

naarmate er sprake is van een dekkend netwerk van 
Burgernet en WhatsApp-buurtpreventie;

• Inwoners zijn bewust van de brand- en inbraakveiligheid thuis.

WAT WE METEN
• Misdaad- en overlastcijfers in de gebiedsscan van de politie;
• Aantal Bibobdossiers;
• Sigenalen bij het Meldpunt 'Ondermijning'.

WAT WE ERVAREN
• Inwoners mogen niet het gevoel hebben dat misdaad in onze 

gemeente loont;
• Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau is het gevoel dat 

de gemeente zich voldoende bewust is van de  (beleids)
terreinen waarop mogelijk georganiseerde criminaliteit actief 
is en we een verhoogt risico lopen dat het lokale gezag wordt 
ondermijnd;

• Zowel gemeente als inwoners hebben het gevoel dat 
ze eventuele signalen van ondermijnende criminaliteit 
herkennen.

WAT WE METEN
• Overlastcijfers van de politie;
• Aantal hulpvragen via de gemeente;
• Aantal (anonieme) tips bij Meld Misdaad Anoniem of de 

politie;
• Dossiers bij het sociaal domein;
• Dossiers bij het Veiligheidshuis IJsselland;
• Aantal meldingen huiselijkgeweld.

WAT WE ERVAREN
• Inwoners hebben het gevoel dat hun melding er toe doet;
• Inwoners hebben het gevoel dat gemeente, politie en 

eventuele andere betrokkenen vertrouwelijk met  
informatie omgaan;

• Inwoners hebben het gevoel dat de gemeente en partners 
professioneel handelen.

WAT WE METEN
• Aantal misdrijven op de bedrijventerreinen in de gebiedsscan 

van de politie;
• Alle bedrijventerreinen zijn voorzien van het Keurmerk Veilig 

Ondernemen (KVO);
• Aantal uitgaans gerelateerde meldingen.

WAT WE ERVAREN
• Ondernemer ervaren een veilig ondernemersklimaat;
• Gemeente en inwoners hebben geen overlast van  

uitgaande jongeren.

WAT WE METEN
• Aantal verkeersongevallen;
• Aantal verkeersgerelateerde overlastmeldingen;
• Aantal inzetten van het regionale- en lokaleteam 

Bevolkingszorg.

WAT WE ERVAREN
• Kwetsbare verkeersdeelnemers hebben het gevoel dat ze 

veilig aan het verkeer kunnen deelnemen;
• Verkeersonveilige situaties worden aangepakt;
• Inwoners hebben het gevoel te weten wat ze moeten  

doen tijdens een crisissituatie.

1. We vragen onze inwoners zelf een bijdrage te leveren aan 
een veilige woon- en leefomgeving (bijv. door middel van 
WhatsApp-buurtpreventie, Burgernet, AED);

2. We zetten in op zelfredzaamheid door advies te geven 
hoe onze inwoners de kans verkleinen om slachtoffer te 
worden van woninginbraak en brand.  Hierbij hebben we 
extra aandacht voor onze ouderen en psychisch kwetsbare 
personen;

3. Betrokkenheid van inwoners en organisaties is van 
groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen, 
bij het stellen van prioriteiten en bij de oplossing van de 
problematiek.

1. We zetten in op het verbeteren van de bewustwording  
en de herkenning van ondermijning in de omgeving;

2. We investeren in het verbeteren van de signalering  
en de meldingsbereidheid onder onze inwoners om  
ondermijnende criminaliteit beter in beeld te krijgen.

1. Onze inwoners maken onderdeel uit van de aanpak (jeugd)
overlast. Samen met overlastgevers en hun omgeving wordt 
naar oplossing gezocht;

2. We vragen ouders die zich zorgen maken over het midde-
lengebruik van hun kind(eren) dit bespreekbaar te maken 
bij de hulpverlening. Zij moeten (anoniem) advies kunnen 
inwinnen bij de gemeente. Ook moeten inwoners op een 
laagdrempelige manier melding kunnen maken van drugsge-
bruik en -handel in de openbare ruimte;

3. We vragen onze inwoners verward gedrag te herkennen en 
hiervan melding te maken. Familie, vrienden/ kennissen van 
personen met verward gedrag weten hoe ze moeten om-
gaan met dergelijke sitautie. Samen met de cliënten maken 
we afspraken over welke zorg/hulp het beste aansluit.

1. We sporen ondernemers aan om collectief afspraken te 
maken over beveiliging van een bedrijventerrein;

2. We werken samen met ondernemers aan het herzien van 
het "Keurmerk Veilig Ondernemen".

1. We betrekken ouders bij de verkeersveilihgheid  
rondom scholen;

2. We blijven investeren in de zelfredzaamheid van onze 
inwoners tijdens incidenten/rampen/crisisses. Minder 
zelfredzamen moeten kunnen rekenen op de hulp van 
anderen en de overheid.
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1. Samen met politie, OM, Veiligheidsregio  en woningbouwcor-
poraties voeren we acties uit gericht op het creëren van een 
veilige woon- en leefomgeving;

2. We zetten ons samen met de politie in om de pakkans van 
daders te vergroten;

3. Met de politie maken we afspraken over de beschikbaarheid 
en zichtbaarheid van de wijkagenten;

4. Samen met de politie maken we afspraken over toezicht en 
handhving in de openbare ruimte.

1. Samen met RIEC en politie rollen wij de regionale  
aanpak tegen ondermijnende criminaliteit uit;

2. Op basis van het hennepconvenant IJsselland passen  
wij een integrale aanpak toe om op te treden tegen  
illegale hennepkwekerijen.

1. Samen met politie en sociaal werk hanteren we een  
integrale aanpak om jeugdoverlast / midellengerbuik in de 
openbare ruimte aan te pakken;

2. Samen met politie, de GGZ, de spoedeisende hulp-afdeling 
van het ziekenhuis maken we afspraken over wat te doen  
bij het aantreffen van personen met verward gedrag;

3. Samen met partners werken we aan de oplossing van 
complexe casuïstieken.

1. Samen met ondernemers, politie, brandweer en 
marktpartijen maken we afspraken over het verder 
(collectief) beveiligen van onze bedrijventerreinen;

2. Samen met horecaondernemers en politie maken we 
afspraken over veilig op stap in Staphorst.

1. Samen met partners als politie, VVN, provincie etc.  
hebben we extra aandacht voor de kwetsbare 
verkeersdeelnemers;

2. Samen met de Veiligheidsregio maken we afspraken  
over de brandweer en bereiden we ons voor op  
mogelijke crisissituaties;

3. Samen met verschillende partners werken we aan  
een veilige en rustige jaarwisseling.
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VEILIGE WOON- & LEEFOMGEVING 
speerpunt  

Woninginbraak

Onze gemeente is een veilige en leefbare 
gemeente om te wonen 

en te verblijven.

INTEGRITEIT & VEILIGHEID
speerpunt  

Ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Onze inwoners moeten kunnen rekenen op een eerlijke 
en transparante overheid. De gemeente moet een 

tegenwicht bieden tegen gezagsondermijning 
en georganiseerde criminaliteit.

(JEUGD)ZORG & VEILIGHEID
speerpunt 

Jeugd(overlast), middelengebruik en personen 
met verward gedrag

In onze gemeente groeien jongeren gezond en veilig op. 
Ook is er extra aandacht voor en psychisch 

kwetsbare personen en hun omgeving.

BEDRIJVIGHEID & VEILIGHEID
speerpunt  

Veilig ondernemen en veilig uitgaan

In onze gemeente heerst een veilig 
vestigingsklimaat voor ondernemers. 
Binnen de horecabranche is het veilig 

en plezierig uitgaan.

FYSIEKE VEILIGHEID
speerpunt  

Verkeersveiligheid en zelfredzaamheid

In onze gemeente kan iedereen veilig deelemenen aan 
het verkeer. In het kader van zelfredzaamheid zijn onze 

organisatie en onze inwoners voorbereid 
op crisissituaties.

WAT WE 
WILLEN 

BEREIKEN

Veiligheid is een voorwaarde 
voor een gezonde en 

dynamische samenleving

HOE WE KIJKEN NAAR DE TOEKOMST (2022)
Veiligheid is één van de kerntaken van de lokale overheid. De gemeente heeft met verschillende veiligheidsvraagstukken 
te maken, van woninginbraken tot overlast en ondermijnende criminaliteit. Effectieve inzet op het veiligheidsdomein 
vereist keuzes - keuzes over prioriteiten, instrumenten en samenwerkingen met verschillende keten- en 
maatschappelijke partners. Deze keuzes worden geborgd in een nieuw integraal veiligheidsbeleid 2019-2022.


